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“Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de
beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo
mais do que o vestuário?... Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas” (Mateus 6:25 e 33).
Muitos de nós vivemos num mundo quase que de fantasia. Cremos que somos libertos. Somos limpos e
redimidos, santificados – puros, limpos – e vivemos vidas justas perante Deus. Pelo menos, é assim que, em
nossa mente e entendimento, pensamos que é.
Mas, de fato, você tem dúvidas que te fazem pensar: “Será que sou realmente livre?” Você pode ter áreas na sua
vida de luta e, por causa deste questionamento em sua mente, você ora diariamente: “Senhor, livra-me! Libertame dessas cadeias, do poder do pecado, desses hábitos, vícios. Por favor, liberta-me!
Eu tenho o prazer de te dizer que a maneira como você se enxerga é diferente da maneira que o Pai te vê. Você
está implorando: “Senhor, mude-me!”, porém, a mudança já aconteceu, pois encontrou Jesus Cristo e foi limpo
pelo sangue do Cordeiro. Quando você foi limpo por seu precioso sangue, foi liberto e se tornou uma nova
criatura. Não precisa chegar ao altar e implorar em desespero e culpa.
Quando Jesus fala sobre “buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça”, está assegurando-nos que ele
conquistou a vitória para nós! Não há ansiedade, medo, condenação, pois ele nunca muda. Portanto, quando vier
ao altar, venha para adorá-lo e louvá-lo por seu amor e graça, pois você é redimido.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/22763/

Page 1 of 1

